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Stimate Client, 

 

S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. vă invită, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului A.S.F. nr. 6/2016, la sediul societăţii din Splaiul Unirii nr. 4, Bl. B3, 

tronson III, et. 6, biroul 6.2, sector 4, Bucuresti, în vederea actualizării datelor de 

identificare.  

Vă amintim că, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, precum şi cu clauzele 

contractuale, orice Client al S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A. are obligaţia de a notifica 

imediat Intermediarului (S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.) orice modificare privind 

situaţia sa financiară, juridică şi/sau a datelor de identificare ale acestuia precizate în 

contract şi/sau în Anexele la acesta, ce poate afecta executarea contractului, precum şi orice 

modificare privind puterea decizională (reprezentanţi/împuterniciţi/administratori etc). 

Având în vedere prevederile reglementărilor aplicabile, respectiv Regulamentul A.S.F. nr. 

6/2016 pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor 

Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiții financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei 

Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, și pentru modificarea Regulamentului Comisiei 

Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2010 privind utilizarea sistemului de conturi globale, 

aplicarea mecanismelor cu și fără prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea 

operațiunilor de împrumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garanțiilor asociate 

acestora și a tranzacțiilor de vânzare în lipsă, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a 

Valorilor Mobiliare nr. 10/2010, vă informăm că S.S.I.F. VIENNA INVESTMENT TRUST S.A. 

a procedat la modificarea clauzelor contractuale prevăzute în documentele utilizate în relația 

cu clienții, asa cum impune regulamentul mai sus menționat.  

În scopul alinierii la cadrul legislativ actual, sunteţi invitat la sediul societății noastre 

în vederea agreării noilor termeni contractuali. În caz contrar, Societatea îşi rezervă 

dreptul de a proceda la demersurile legale de încetare a parteneriatului cu Clientul, sens în 

care veţi fi notificat cu privire la încetarea contractului de intemediere şi transferul 

instrumentelor financiare/fondurilor băneşti către Depozitarzul Central/contul bancar indicat 

de Client. 

   

 

Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi să ne contactaţi la nr. 021/207.48.80 sau email la 

office@viennainvestment.ro 
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